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Stedet som ikke findes
LEDER
For 500 år siden skrev forfatteren
og statsmanden Thomas More en
lille bog ved navn Utopia. Det fejrer vi ved at sætte fokus på værket.
Bogen grundlagde et begreb, som
den dag i dag – 500 år efter – lever i
bedste velgående: utopien.
I bogen beskriver Thomas More sit
fiktive møde med en søfarer, der efter at være rejst ud med en af datidens store opdagelsesrejsende,
Amerigo Vespucci (1454-1512), rejser videre og finder landet Utopia.
Mens Thomas More lytter interesseret, fortæller søfareren Raphael
om denne mærkelige stat.
I staten Utopia er samfundet helt
anderledes indrettet end det Eng-

land, som Thomas More lever i. I
Utopia fordeles alle ressourcer ligeligt. Ingen sulter eller arbejder mere
end højst nødvendigt. Og normale
statussymboler som guld og ædelstene bliver brugt til natpotter og
legetøj. Det er et land, hvor alle lever lykkeligt og fredeligt sammen,
fortæller Raphael.
Det lyder jo fantastisk. Men forfatteren Thomas More giver den fiktive
søfarer navnet Raphael Hythlodæus. På græsk betyder Hythlodæus
noget i retning af vrøvlehoved. Ligesom Utopia er en sammensætning
af græske ord, der både kan betyde
”det gode sted”, men også ”stedet
som ikke findes”. Bogen er skrevet
på latin, og her bliver Thomas Mores eget navn til Morus, som sjovt
nok også betyder tåbe.

På den måde modsiger Thomas
More indirekte sin egen fortælling
om den fantastiske stat Utopia. Det
bliver klart, at denne fantastiske
verden ikke er et endemål i sig selv,
men en opfordring til at kritisere
det gældende system. Utopia – og
utopien – er ikke et sted, man er,
men en måde, man drømmer på.
Utopien er en forestilling om et andet samfund, der viser os noget om
det samfund vi allerede lever i, og
påpeger, at der kan være andre og
bedre måder at leve på.
Med denne 500 år gamle roman
leger Thomas More med grænsen
mellem virkelighed og fiktion. Han
optræder selv som karakter i romanen, og den indeholder også
nogle meget realistiske breve fra
ham til en virkelig, belgisk ven,

som introducerer ham til denne
Raphael. Denne blanding af fiktion og virkelighed gør bogen svær
at regne ud: Mener Thomas More,
at Utopia er et bedre sted at leve,
eller gør han ikke? Lige præcis den
tvetydighed gør det muligt for Thomas More at skrive kritisk om sin
egen samtid og drømme om et bedre samfund. Han forestiller sig det
umulige: stedet, der ikke findes.
Legen med grænsen mellem virkelighed og fiktion bringer drømmen
om utopien helt tæt på læserens
virkelige liv og samtid. Det er det,
der giver den utopiske roman dens
styrke. Denne balancegang fortsætter også i dag.
Velkommen til Utopia.
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KONTEKST

Hvor findes
nutidens Utopi?
VOXPOP

UTOPIA er skabt i samarbejde mellem
Luna Park Scenekunst og
Det Litterære Udstillingshus

LUNA PARK SCENEKUNST:
➣ skaber poetiske installationsoplevelser og sansepirrende universer for
forundringsvillige og opdagelseslystne børn og
voksne
➣ er et samarbejde mellem
Betina Birkjær og Luise Midtgaard

DET LITTERÆRE
UDSTILLINGSHUS:
➣ afsøger, hvad der sker, når en tekst løsrives
fra den fysiske bog og møder læseren i eksperimenterende udstillinger
➣ er et samarbejde mellem Albertslund

Ordet utopi er præcis 500 år gammelt og
er både konstrueret og
for første gang anvendt
af forfatteren Thomas
More. Samfundet anno
1516 så markant anderledes ud end i dag, og det
har selvfølgelig haft betydning for det Utopia,
Thomas More beskrev
i sin bog med samme
navn. Samtiden vil altid
være med til at tegne en
utopi, og derfor vil en
utopi altid være i udvikling og aldrig blive et
konkret sted. Spørgsmålet er, hvordan nutidens utopi ser ud? Det
har vi spurgt fire biblioteksbrugere om, og
de giver hver deres personlige bud på et utopia
- det gode samfund, der
endnu ikke findes.

Bibliotek, Biblioteket Frederikberg og Helsingør
Kommunes Biblioteker og er støttet økonomisk
af Kulturstyrelsen

Janni Mortensen,
pensionist

Hvad er
en utopi?
Hvis man spørger Den Danske Ordbog om
ord som utopia og utopi, giver den disse
svar:

UTOPIA

Oprindelse: Af græsk ou ”ikke” og topos
”sted”, efter Thomas Mores Utopia (1516)
Betydninger: Idealsamfund, der bygger på
forskellige forestillinger om, hvordan den største lykke og velfærd for mennesker kan opnås

UTOPI

Oprindelse: Jævnfør utopia
Betydninger: Uopnåeligt ideal; fantasi eller
forestilling, som ikke kan gøres til virkelighed
Kilde: www.ordnet.dk

Det Litterære Udstillingshus

Hvad er det vigtigste
for dig i et godt samfund?
- Et godt samfund er
et samfund med så lige
muligheder som muligt
for alle mennesker.
Hvilken god ting undrer det dig mest, at
man ikke kan gennemføre i samfundet?
- Meget mere offentlig
trafik til lavere pris i
tæt befolkede områder,
så vi slipper for al den
trafik på vores veje.

Jannie Schjødt Kold,
journalist og beboer i
bofællesskab

Hvad er det vigtigste
for dig i et godt samfund?
- Jeg tror, de farligste ord i et samfund er
”sådan er det jo.” Jeg
tror, mennesker i flok
er i stand til at skubbe samfundet i en ny
retning. Tænk bare på,
hvordan andelsbevægelsen var med til give
en hel bondestand nye
muligheder. Det vigtigste for mig er, at vi ikke
mister troen på os selv
og på, at forandring er
muligt.
Hvilken god ting undrer det dig mest, at
man ikke kan gennemføre i samfundet?
- Det undrer mig, at
vi stadig ikke har fundet en måde at lave en
mere meningsfuld og
mindre opdelt tilværelse på, hvor børn,
voksne og gamle ikke
bor på hver deres planet kaldet Vuggestuen,
Børnehaven,
Skolen,
Arbejdet og Plejehjemmet. Jeg prøver på en
gang imellem at tage
mine egne børn med på
arbejde, og jeg oplever,
at de lærer rigtig meget
af det. Det er noget af
det, jeg allerbedst kan
lide ved at bo i bofællesskab: at mine børn
får kontakt og relation
til mange andre voksne,
der kan alt mulig andet
end det, jeg kan. For

eksempel når de laver
mad i fælleskøkkenet.
Til gengæld mangler vi
klart noget mere spredning på beboerne i vores bofællesskab, hvor
vi næsten alle sammen
har to eller tre små- eller skolebørn, og meget
få er over 60 år. Som en
antropolog engang sagde om os: ”Det er påfaldende så ens, man ser
ud, når man er enig om
at gå ind for mangfoldighed.”

går forbi en flygtning fra
Syrien på Hovedbanegården dagligt på vej til
arbejde. Vi ænser ham
end ikke. Hvordan kom
vi hertil, hvor vi ser disse udsatte mennesker
som en pest i stedet for
at se dem som mennesker, der kommer fra
krig og ødelæggelse?

Mads Thernøe,
museumsinspektør

Oliver Madsen,
gymnasieelev

Hvad er det vigtigste
for dig i et godt samfund?
- Det vigtigste i et samfund er samhørighed.
Vores evne til at stå
sammen i selv de allerstørste kriser og katastrofer. Uanset hvad
verden end måtte gå
imod, er vi stadig i stand
til at stå sammen, da vi
i sidste ende alle sammen er mennesker – og
så er det pludselig lige
meget, hvilke forskelle
vi har.
Hvilken god ting undrer det dig mest, at
man ikke kan gennemføre i samfundet?
- Det undrer mig mest,
at vi ikke er i stand til at
hjælpe hinanden i vores
samfund – for selvom vi
er i stand til at stå sammen under en krise, er
vi ikke i stand til at stå
sammen i hverdagen. Vi

Hvad er det vigtigste
for dig i et godt samfund, og hvilken god ting
undrer det dig mest, at
man ikke kan gennemføre i samfundet?
- Så længe mennesket
har eksisteret, har vi
søgt sammen i fællesskaber. Fællesskaber,
der har sikret de enkelte individer størst mulig sikkerhed og livsindhold. Sådan er det
stadig den dag i dag,
selvom risikoen for et
sabeltigerangreb
dog
er blevet noget mindre.
Vores samfund er til for,
at de svageste også har
mulighed for at leve et
godt og værdigt liv. Det
kræver naturligvis, at
de, der kan, tager ansvar og forstår, at alt
det, der er til fælles
bedste, også i sidste
ende kommer dem selv
til gode.
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Flygtning fra Utopia
Det er tydeligt, at noget for tiden er anderledes på biblioteket.
Efterlysningsplakater på et nyt Utopia,
en arbejdsstation og
dagbogsberetninger
som lydspor. Hvem er
manden, som er flyttet ind, og hvad er det,
han søger?
UDSTILLING
Utopiavis har interviewet manden, der er
flygtet fra Utopia.

”Ingen af os tænkte nemlig på at spørge om, og Raphael tænkte ikke på at sige os, i hvilken del af den
nye verden Utopia er beliggende.”
Fra Thomas More: Utopia

Utopia

➣ Utopia er placeret i Det Indiske Ocean mellem Taprobane (Ceylon) og Calicut (Calcutta)
➣ Øen er lang og smal, og øens ender bøjer sig, så
den kommer til at ligne en tiltagende måne
➣ På øen er placeret 54 store smukke byer, med
samme sprog, skikke, institutioner og love
➣ Byerne, som så vidt muligt har samme form og
udseende, er placeret geografisk, så der ikke er mere
end en dagsmarch mellem dem

Du er flygtet fra Utopia,
som jeg kun kender fra
beskrivelser i Thomas
Mores bog af samme
navn. Jeg kan forstå, at
du nu leder efter et nyt
sted?
- Ja, jeg leder efter et
nyt Utopia.
De fleste ville jo mene,
at hvis man havde fundet Utopia, så ville man
have lyst til at blive der,
men du valgte at flygte.
Hvorfor det?
- Som du selv siger, så
er Utopia noget, man
skal finde, og deri ligger en implicit søgen.
Når man er født i Utopia, så er denne søgen
frarøvet en. Desuden er
grundkernen i en utopi
jo, at man forestiller sig

et andet og bedre sted –
det perfekte samfund –
og det kan man jo ikke,
hvis man allerede bor i
Utopia.
Fordi det er et paradoks?
- Netop. Ens hjerne kan
slet ikke forestille sig,
at der skulle være bedre steder. Og det er jo
ellers det, den menneskelige hjerne kan. Den
kan forestille sig steder,
den ikke har været endnu, og drømme om at
komme derhen.
Kan vi nu også det?
Jeg mener - jeg kan
forestille mig at rejse til
sydens varme, fordi jeg
har en reference om noget, der ligner, men det
er vel ikke det, du mener?
- Nej, det er lidt mere
komplekst. En ting er
at forestille sig steder,
som umiddelbart ligger
inden for ens referenceramme. At forestille sig
Utopia er at forestille
sig det ikke-eksisterende sted. Et sted, som
er bedre end det, man
kender. Som Thomas
More gør det i bogen
Utopia. Det samfund,
han beskriver der, er så
langt fra det samfund,
han levede i, at det var

lidt af en bedrift, at
han formåede at forestille sig noget så fremmedartet.
Så det er altså ikke
hvem som helst, der kan
forestille sig Utopia?
- I teorien, jo. Hver eneste bog er en indgang
til en ny verden. Ja, jeg
indrømmer, at mange
af disse indgange fører
til en verden, der minder
om noget, man kender
alt for godt - men indimellem, så er der en
helt særlig indgang til
en verden, som man
ikke havde kunnet forestille sig. En verden,
man har lyst til at blive
i for altid...
Så din pointe er, at vi
alle kan forestille os
et nyt Utopia, men de
fleste af os skal have
hjælp af litteraturen?
- Ja.
Det er jeg jo som bibliotekar glad for, at du mener - men tror du ikke,
at de fleste vil mene, at i
vores moderne samfund
er det et meget optimistisk og forældet syn på
litteratur?
- Det er måske forkert
at sige, at det kun er
litteraturen i sig selv.
Jeg mener, at bøger-

ne bliver forstærket af
at være samlet et sted.
Biblioteket som rum
er det ultimative sted
for frihed og drømme.
Alle kommer her. Eller
mange gør i hvert fald.
Det har virkelig overrasket mig.
Så fiktion – altså bøgerne – er dit udgangspunkt i din søgen efter
et nyt Utopia?
- Ja, jeg ser fiktionen
som en brobygger mellem det, man kender, og
det, man ikke kender.
Fiktion kan beskrive
verdener, der er meget
langt fra det, vi kender.
Verdener, der ikke eksisterer, men i og med
at de er blevet opfundet
af en forfatter, får disse fiktive verdener en
plads i denne verden.
Jeg ser mig selv som
en opdagelsesrejsende
i litteraturen.
Og her rejste vores anonyme gæst sig, mens
han mumlede noget om
at lede videre. Hans søgen kan følges fra hans
hovedkontor, og man
kan hjælpe ham ved at
ringe på 22 21 15 16.

Det frie land?
Søfareren Raphael Hythlodæus beretter følgende
om landet Utopia:
”I dette samfund har man nemlig som sit eneste
formål, at borgerne kan få den størst mulige frihed
fra de offentlige arbejder og nødvendige erhvervs
forpligtelser, så de bliver i stand til frit at udvikle
deres åndelige interesser. Deri består efter deres
mening livets sande lykke.”
”Phylarchernes vigtigste opgave er at påse, at ingen er ledige, men at enhver passer sin gerning,
uden at de overbelastes med hårdt arbejde fra
tidlig morgen til silde aften som et lastdyr.”
”Der er ingen vinstuer, ølhaller eller offentlige
utugtshuse, hvor man kan falde til laster eller
dårligdom. Det tvinger dem til enten at beskæftige sig med deres arbejde eller adsprede sig med
sømmelige og anstændige forlystelser.”
Fra Thomas More: Utopia

Det Litterære Udstillingshus
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BAGGRUND

Opdagelsesrejsende

inspirerede
Thomas More
I Thomas Mores bog
Utopia fortæller en
fiktiv sømand om sit
besøg på den fiktive
ø Utopia. Men forfatteren var inspireret
til sin bog af datidens
virkelige opdagelser
af nye områder på
verdenskortet.
BAGGRUND
Omkring år 1500 ændrede opfattelsen af
verdens udseende og
størrelse sig radikalt i
Europa, og det skete i
en hæsblæsende fart.
Det var de opdagelsesrejsendes ekspeditioner
over havene for at finde nye handelsruter og
dyrebare råstoffer, som
eksempelvis guld, der
var med til at kortlægge
verden, som vi kender
den i dag. Det var i den
periode, at nogle af de i
dag mest kendte opdagelsesrejsende drog ud
og kortlagde store dele
af Amerika og Afrikas
vestkyst.
Ekspeditionerne var
ofte finansieret af kongelige midler, og det var
udviklingen af bedre
skibe og mere pålidelig
navigation på havene,
der på Thomas Mores
tid gjorde det
nemmere

Christoffer Colombus ankommer til Amerika

at forlade kysterne og
sejle ud på de store
have.
Sømænd skrev
bestsellers
De kongeligt udsendte,
der rejste over havene
på ekspeditioner, var
tit bare sømænd, navigatører eller handelskyndige, der blev lokket
ud på de farlige ekspeditioner af løftet om rig
belønning. Det er først
i eftertiden, at disse
mænd er blevet kaldt
for opdagelsesrejsende.
På
ekspeditionerne
førte sømændene logbog eller journaler for
at dokumentere deres
rute og de steder, de besøgte. Disse beretninger om fremmede lande
udkom efter hjemkomsten som bøger og
var endda blandt
datidens litterære bestsellers

– altså for den elite, der
kunne læse og havde
råd til bøger. Beretningerne om fremmede
folkefærd og deres levevis under eksotiske
himmelstrøg har ifølge
historikere tjent som
inspiration til Thomas
Mores beskrivelser af
den fiktive hverdag på
øen Utopia.
Forbindelse til
Vespucci
I Utopia nævnes også
den opdagelsesrejsende
Amerigo Vespucci. I bogens fiktive verden forlader karakteren Raphael
Hythlodæus Vespuccis
udforskningshold for på
egen hånd at udforske
øen Utopia.
Amerigo Vespucci var
i virkelighedens verden
en velhavende forretningsmand fra Firenze.
Han blev i forbindelse
med Christoffer Colum-

Platons værk Staten
udkommer

1478

1497

Christoffer Colombus opdager og koloniserer
Amerika mellem 1492 og 1503.
Vasco da Gama opdager i årene 1497-1499 en
rute til Indien.
Ferdinand Magellan sejlede i 1520 som den
første europæer syd om Sydamerika og nåede
Stillehavet.

Hvordan navigerede man?
Søkort, såkaldte portolaner, kunne købes af
søfolk og var baseret på praktiske erfaringer og
observationer. Kystlinjen var aftegnet og forsynet med en række landmærker, der kunne
bruges til stedsbestemmelse.
I ukendte farvande måtte man navigere ved
hjælp af kompas og et stykke træ, en såkaldt
håndlog, der kunne smides i vandet og fortælle
om skibets fart.
I 1478 udkom den første tabel, der gjorde det
muligt at navigere efter himmellegemer ud fra
deres afstand fra ækvator.

Skibene
I tiden fandtes to nye hovedtyper af skibe: det
store tunge lastskib karakken, og den lidt lettere og mere manøvredygtige karavellen.
Amerigo Vespucci

altså en virkelig opdagelsesrejsende, som bogens sømand, Raphael
Hythlodæus, påstås at
have rejst rundt med.

Vasco da Gama
opdager en rute til Indien

Thomas More fødes i London

380 f. Kr.

bus’ tredje rejse til den
nye verden, altså Amerika, i 1498 hyret af
den spanske regering
til at udruste ekspeditionens skibe. Han fik
imidlertid lyst til selv at
deltage i rejsen og kom
til at fungere som navigatør på ekspeditionen.
Senere skulle han også
komme til at lægge navn
til kontinentet Amerika.
Netop udtrykket den
nye verden stammer oprindeligt fra Vespucci,
der under titlen Mundus
Novus (den nye verden)
udgav en samling breve i 1503-1505, der beskrev hans rejser ved
det amerikanske kontinent. Breve, som Thomas More uden tvivl
også har fundet inspiration til Utopia i. Det er

Berømte opdagelsesrejsende
fra Thomas Mores tid

Skibene blev udviklet af portugiserne og spanierne, der gennem handelsrejser havde mulighed for at sammenligne forskellige skibsbygningstraditioner.
Videreudvikling af skibenes sejl og ror gjorde
det muligt at holde en stabil kurs på de lange
rejser og krydse op mod vinden.

Henry VIII krones
som konge af England

1492

1503

Christoffer Colombus ankommer
til Amerika

Amerigo Vespucci udgiver breve om sine
rejser ved det amerikanske kontinent

Det Litterære Udstillingshus

1509
1516
Thomas Mores Utopia udkommer
i Belgien på latin
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En utopisk humanist
Den engelske forfatter
og politiker sir Thomas
More var jurist, humanist, kongens rådgiver
og dedikeret katolik.
Men i sidste ende var
det hans loyalitet over
for kirken, der kostede
ham hovedet.
PORTRÆT
Hvis man kunne spørge en af Thomas Mores
samtidige om, hvad han
var for en mand, ville
deres beskrivelser nok
være lige så selvmodsigende som Thomas
Mores væsen. Måske
ville de beskrive ham
som en gejstlig mand,
der fravalgte et præstekald for at blive en succesfuld politiker. Eller
måske en strålende forsker, der hellere gik i
døden end forrådte den
katolske kirke. Lige så
vel som han er husket
for sin politiske karriere
og for sit værk Utopia,
er Thomas More nemlig husket som en af de
mest berømte martyrer
i kong Henrik VIII’s regeringstid efter sin tidlige død i 1535.
Han blev født i 1478
i London. Ungdommen
blev brugt i Londons
bedste skole, St. Anthony’s, og som page for
den daværende ærkebiskop af Canterbury
og statsminister, John
Morton, der så et lys i
unge More. Senere studerede More på Oxford
Universitet, hvor han
brugte to år på at lære
at mestre latin og logisk
tænkning og fordybe sig
i græsk og latinsk litteratur og filosofi. En ballast, der skulle komme
til at tjene ham resten

af livet i hans politiske
hverv og i hans berømte
værk, Utopia.

Den gode katolik
Ligesom
litteraturen
og filosofien var Mores
følgesvende gennem livet, var også religionen
vigtig for ham. I 1494
forlod han Oxford for
at læse jura i London,
hvor han i 1501 fik sin
eksamen.
Men selv om hans
fremtid som lovende
jurist var sikret, var
han splittet. Han havde længe følt et kald
mod
præsteembedet,
og i 1503 flyttede han
til et kloster uden for
Londons bygrænse for
at tage del i munkenes
klosterliv i det omfang,
som hans karriere som
advokat og politiker tillod ham.
De næste tre år blev
brugt på bøn, regelmæssig fasten og religiøse studier, mens
han overvejede, om han
skulle følge sit kald. I
sidste ende valgte han
at vende tilbage til det
civile liv, men den katolske tro kastede han
ikke bort. Resten af
sit liv satte han tid og
plads af til at bede hver
dag, og under tøjet bar
han en cilice (en skjorte
af kradsende stof eller
dyrehår), for at ubehaget ved den skulle tjene
som daglig bod for hans
synder.
Utopia
Sideløbende med sine
studier og politiske karriere holdt More også
sine litterære og åndelige interesser ved lige.
Han læste hengivent
fra hellige skrifter og

Thomas More

litterære
klassikere.
Imellem 1513 og 1518
arbejdede han på biografien History of King
Richard III, der først
blev publiceret efter
hans død. Men bogens
dramatiske
fremstilling af en historisk person inspirerede senere
William Shakespeare i
stykket Richard III (ca.
1592).
Mores bedst kendte og
mest hyldede værk er
dog Utopia, der udkom
i 1516. Arbejdet med
værket startede i 1515,
mens han var udsendt
med en delegation til
Flandern for at revidere
en handelsaftale. Under et ophold i Antwerpen skrev han Utopias
2. bog, der beskriver livet og skikkene på øen
Utopia. Utopias 1. bog,
hvis handling netop udspiller sig i Antwerpen,
blev først til senere, i
1516, da han var tilbage i England. Værket
blev hurtigt oversat og
udgivet i hele Europa,

og Thomas More blev
hyldet som en af tidens
største
humanistiske
tænkere.
Kritiske stemmer mente dog, at det utopiske
samfund i bogen ikke
byggede på kristendom,
men i stedet på en række hedenske trosretninger. Katolske lærde
mænd forsvarede dog
forfatteren. De mente,
at det også fremgik af
bogen, at et godt samfund ifølge Thomas
More ikke kun byggede
på rationel tænkning,
men også havde brug
for den kristne tro.
Dømt som forræder
Bogens succes og hans
status som en af de
mest anerkendte lærde
i Europa gjorde Thomas More selvskrevet
som rådgiver ved kong
Henrik VIII’s hof. Han
udviklede hurtigt et
personligt forhold til
kongen og blev kendt
som dennes intellektuelle rådgiver og sekre-

tær. Han holdt taler på
kongens vegne, udformede kongelige svar på
breve og førte en krig
på skrift mod reformationens fader, Martin
Luther.
Men trods Mores popularitet hos kongen,
kirken og folket var det
netop hans loyalitet
over for den katolske
kirke, der skulle blive starten på enden. I
1527 ønskede Henrik
VIII skilsmisse og forsøgte at bruge Bibelen
til at overbevise More
og kirken om, at hans
ægteskab med Katharina af Aragonien var
ugyldigt. More ledte efter passager i de hellige skrifter, der kunne
underbygge
kongens
ønske, men han kunne i sidste ende ikke
underskrive et tilsagn
om skilsmisse. Det blev
starten på et ustabilt
forhold til kongen. Det
kulminerede i 1532, da
More trådte tilbage som
statsminister mod kongens ønske. Bruddet

kom samme dag som
ærkebiskoppen af Canterbury, stærkt presset
af kongen, udsendte
et dokument, der reelt
gjorde kongen til den
katolske kirkes overhoved i England.
Mange års venskab og
beundring fra kongens
side kom til en afslutning, da More nægtede
at deltage i kroningen
af kongens nye hustru,
Anne Boleyn, året efter. Han blev kort efter
anklaget og dømt for
højforræderi. Straffen
var at blive trukket efter en hest, hængt og til
sidst hugget over i fire
dele. Kongen skiftede
dog mening og ændrede
dommen til halshugning. En gestus, der
skulle signalere barmhjertighed over for den
tidligere betroede rådgiver. På skafottet skal
Thomas More have sagt,
at han var kongens tro
tjener, men først og
fremmest Guds.

En farlig tid
Thomas More var langt fra den eneste statsmand,
der måtte lade livet efter at være faldet i kongens
unåde. Henrik VIII lod gennem sin regeringstid titusinder af undersåtter henrette, heriblandt også en
del prominente personligheder. Blot to dage efter at
have overtaget tronen, dømte Henrik VIII to af sin
fars højtstående embedsmænd til døden på fabrikerede anklager.
Senere måtte mange andre
fremtrædende personligheder også indtage skafottet,
heriblandt Thomas Mores
efterfølger på statsministerposten, Thomas Cromwell,
kardinal og biskop af Rochester John Fisher samt to
af kongens seks hustruer,
Anne Boleyn og Catherine
Howard.

Thomas More bliver
medlem af kongens råd

Thomas More henrettes

Ludvig Holbergs Niels Klims
underjordiske rejse udkommer

De nye opdagelsesrejsende,
astronauter, lander på månen

1518

1535

1741

1969

1532

1551

1935

2016

Henrik VIII bryder med den katolske pave
og får sit første ægteskab annulleret

Utopia udkommer i England
på engelsk

Thomas More helgenkåres af
den katolske kirke

En ukendt mand flygter fra øen
Utopia på jagt efter nye utopier
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En kritisk genre
Utopia er den første
bog i en lang række af
utopisk litteratur.
INTERVIEW
Begrebet utopi opstår
med Thomas Mores bog
Utopia, som udgives i
1516. Bogen grundlægger ikke bare et begreb,
men en hel genre af litteratur, som er med til
at forme vores idé om,
hvad utopier er og kan
være. Lektor i litteraturvidenskab ved Københavns
Universitet
Dennis Meyhoff Brink
fortæller om, hvad
der kendetegner den
utopiske litteratur, og
hvordan den har udviklet sig med tiden:
- Thomas Mores bog
Utopia grundlægger en
ny genre, den utopiske
roman, men der er selvfølgelig nogle forløbere
for den. For eksempel
Platons fortælling om
landet Atlantis eller den
forestilling, der fandtes
i middelalderen om et
Slaraffenland, hvor alt
var skønt, og hvor alle
behov var tilfredsstillet.

Det er en forestilling,
man bl.a. finder hos
forfatteren Boccaccio.
More har formentlig
læst nogle af disse forløbere. Samtidig er det
afgørende, at han lever
i en tid, hvor nye områder af verden opdages
og kortlægges. Det er
svært at forestille sig i
dag, men dengang var
verden jo fuldstændig ukortlagt. Vi havde
kun lige opdaget Amerika, og der var masser
af områder, hvor man
ikke anede, hvad der
var. Det stimulerede
selvfølgelig fantasien.

Vendt på hovedet
- I forløberne for den
utopiske genre er fantasilandene nogle fjerne lande, hvor alting er
godt. Men det, som er
nyskabende ved Utopia,
er, at fantasien ikke er
et mål i sig selv, men
snarere et middel til at
kritisere de hjemlige tilstande. More lever i en
tidsalder, der er præget
af censur, hvor man
ikke kan kritisere magten direkte.

virkelighed

og fiktion
Blandingen af virkelighed og fiktion i Utopia var en udfordring
for datidens læsere.
NEDSLAG
”Jeg skammer mig næsten, min kære Peter
Giles, over at sende
dig denne bog om Utopia-staten efter omtrent
et års forløb. Jeg er sikker på, at du ventede at
få den i løbet af en måneds tid eller to.”
Sådan indleder Thomas More bogen Utopia.
Det første man møder i
bogen, er nemlig et brev
fra Thomas More selv til
hans virkelige, belgiske

kollega Peter Giles. Ifølge brevet har Peter Giles
i Belgien introduceret
Thomas More for søfareren Raphael Hythlodæus, og sammen har
de hørt hans beretning
fra landet Utopia. Thomas More beklager i sit
brev, at han har været
så lang tid om at nedskrive Raphaels beretning.
Det skulle jo bare
være et referat af hvad,
de begge har hørt søfareren fortælle, og altså ikke noget, der ville
kræve noget særligt opfindsomt arbejde af en
forfatter.
Hvis forfatteren der-
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- Efter Mores Utopia
følger mange andre
fortællinger, hvor hovedpersonen ofte ved
et tilfælde opdager et
fremmed samfund og
ser, hvordan alting er
organiseret på en anden
og måske bedre måde.
Ludvig Holbergs fortælling om Niels Klims
underjordiske rejse er
et godt eksempel. Niels
Klim er en ung norsk
student, som falder ned
i en grotte og kommer
til en hel verden af planeter nede under jorden. Her er hvert enkelt
sted indrettet på en ny
måde, som bruges til
at kritisere den kendte
verden. Han kommer
ligefrem til et sted, der
hedder Potu, som jo er
Utop bagfra, og det er
en helt klar reference til
Thomas More.
- Normerne er altid anderledes i disse fantasiverdener. I Potu er
langsomheden fx en
dyd. Det handler ikke
om at være hurtig. Niels
Klim synes, han gør det
så godt, fordi han er så
hurtig til at løse opgaimod selv skulle have
fundet på det hele, ville det have krævet ”en
begavelse, der hverken
var lille eller uden lærdom, og som krævede
megen tid og fritid og
også megen grublen”,
skriver Thomas More.
På den måde roser
forfatteren
indirekte
sig selv for sin store
begavelse, for det er jo
ham, der har opdigtet
det hele. Men den tætte sammenblanding af
fiktion og virkelighed
(Thomas More var virkelig i Belgien for at
besøge Peter Giles, og
mange søfarere rejste
ud og kom hjem med
gode historier) har ikke
været let for datidens
læsere at finde rundt i.

ver, men det anser de
andre for at være tåbeligt. Man skal være
langsom, og sådan er
der mange værdier, der
er vendt på hovedet.
- I folkemunde er en
utopi i dag en perfekt
verden, hvor alting er
godt. Men i de her romaner er det ikke nødvendigvis perfekte verdener,
man kommer til, men
oftere parodier på ens
eget samfund.
Fra utopi til dystopi
Du har sagt, at de litterære utopier bliver til
dystopier i det 19. og
det 20. århundrede.
Hvad er det, der sker?
- I modsætning til utopierne fremstiller dystopierne en verden,
hvor tingene er gået
grueligt galt. Det er en
fremskrivning af tendenser i vores aktuelle
verden til en verden,
hvor det tydeligvis ikke
er rart at leve. Det starter så småt i 1800-tallet, hvor folk bliver opmærksomme på, at de
ting, som de kan fremstille teknisk, kan gå

hen og tage magten fra
dem selv. Mary Shelleys Frankenstein er et
tidligt eksempel på frygt
for videnskaben. I slutningen af 1800-tallet
skriver H. G. Wells en

Dennis Meyhoff Brink

roman, der hedder The
Island of Doctor Moreau.
Det er igen en henvisning til Thomas More,
Doktor More, og det
handler igen om en ø.
En skibbruden ankommer til den her ø, hvor
Dr. Moreau er ved at
lave dyr om til mennesker. En slags kunstige
mennesker, lidt ligesom
Frankenstein. Det ender i et mareridtsagtigt
opgør. Det er et eksempel på, at den utopiske

genre, som starter med
Utopia, i den moderne
epoke udvikler sig i en
dystopisk retning, hvor
fantasiforestillingerne
bliver til mareridtsforestillinger. Nogle af
de mest banebrydende dystopier i det 20.
århundrede var Brave
New World (Fagre nye
verden) af Aldous Huxley og George Orwells
1984.
Og hvordan ser det ud
med utopier og dystopier i dag – skrives de
stadig?
- Ja, og det er mit indtryk, at der stadig er en
overvægt af dystopiske
værker i dag, af mere
eller mindre tvetydig
karakter. Det er måske
også, fordi utopi i dag
bliver opfattet som et
eller andet slags glansbillede af det gode liv.
En lidt ukritisk genre.
Hvilket det jo overhovedet ikke var! Det var
tværtimod en stærkt
kritisk genre.

Klassiske utopiske romaner inspireret af Utopia
Francis Bacon: Det ny Atlantis, 1627
Cyrano de Bergerac: Rejsen til månen og Rejsen til solen, 1662
Jonathan Swift: Gullivers rejser, 1726
Ludvig Holberg: Niels Klims underjordiske rejse, 1741
François Voltaire: Candide, 1759
Samuel Butler: Erewhon, 1872
H. G. Wells: The Island of Doctor Moreau, 1896

Bogens form
Udover det indledende brev til Peter Giles er der i Utopia andre ting, der
prøver at få fortællingen til at se virkelig ud. Thomas More vedlægger en
oversigt over det utopiske alfabet, og nogle digte, der angiveligt er skrevet på
utopisk. Alle disse elementer er en del af Utopias rammefortælling.
Rammefortællingen indrammer bogens to hoveddele:
➣ I del 1 bliver Thomas More præsenteret for Raphael Hythlodæus. De
snakker om, hvilket ansvar man har for at påvirke det samfund, man lever
i, hvis man eksempelvis er filosof eller har en særlig viden.
➣ I del 2 fortæller Raphael om, hvad han har set i Utopia. Hvordan landet
er indrettet, hvilke love de lever efter, hvordan de spiser sammen, og så
videre.
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forstaden som utopi
Lektor Nan Dahlkild
fra Københavns Universitet skriver om
forsøgene på at bygge
utopier.
KRONIK
”Der er på Øen fireoghalvtredsindstyve store og smukke Byer eller Amts-Hovedstæder
… De er alle anlagt på
den samme Maade og
har, saavidt lokale Forhold tillader det, samme Form og Udseende”.
Sådan lader Thomas
More sømanden Raphael Hythlodæus beskrive byerne i sin bog
Utopia fra 1516. ”Husene er store og bekvemme, og ud mod Gaden
er de sammenbygget
til en lang Facade, saa
der intetsteds er noget
Hul. Bag husene findes
i hele Gadens Længde
haver, der atter igen
støder ud til en anden

Palma Nuovas stjerneformede
byplan fra 1593

Gade. Ethvert Hus har
to Døre, en til Gaden
og en bagdør til haven
… Enhver, der ønsker
det, kan gå ind, for der
er ingen Privatejendom,
intet som kun tilhører
en enkelt Mand. Og
hvert tiende Aar bytter
man Hus ved Lodtrækning. Deres Haver er af
stor Værdi for dem.”
Byerne i Utopia svarer
med deres regularitet
og sammenhængende
byplan nøje til renæssancens idealbyer. Der
fremkom talrige geometriske planer, som

blev realiseret i form af
mange både stjerne- og
skakbrætformede byer.
I Danmark kan nævnes flere af Christian d.
4.s nyopførte byer som
f.eks. Christianshavn.
Raphael beskriver også
utopiernes glæde ved
deres haver: ”De dyrker Vin og alle Slags
Frugter, Planter og
blomster, alt sammen
er det saa yndefuldt og
velholdt, at jeg aldrig
noget andet Sted har
set mere frugtbare og
velholdte Haver.” Thomas More understreger
dermed byernes grønne eller med et nutidigt
begreb økologiske karakter. Beskrivelsen er
utvivlsomt tænkt som
en kritik af samtidens
usunde byer, især London.
De skønne havebyer
Det var da også i England, at der flere århundreder senere hørtes nyt fra Utopia. I
1890 skrev den engelske forfatter og
kunsthåndværker
William
Morris bogen
News from
Nowhere, og
i 1902 udgav rigsdagsstenografen
Ebenezer
Howard programskriftet Garden Cities of To-morrow. Bøgerne gik til
kamp mod industrialiseringens konsekvenser i form af dårlige arbejds- og levevilkår og
foreslog nye produktions- og boligformer.
Ebenezer Howard forestillede sig en ring af
havebyer som forstæder
omkring de eksisterende storbyer. Han illustrerede sin vision med
tre magneter, som viste
byen, landet og havebyen. Hver magnet havde sine gode og dårlige
egenskaber: I byen var
naturen lukket ude,
men der var gode socia-
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le muligheder. Der var
langt til arbejde, men
gode lønninger. Modsat var der smuk natur
på landet, men mangel
på sociale muligheder.
I havebyen forenedes
byens og landets gode

del af byudviklingen.
For at styre væksten
omkring
København
opstod i årene efter
2. verdenskrig ideen
om Fingerplanen, som
skulle danne ramme
om en række nye byer

Ebenezer Howards by-land magneter fra 1902

egenskaber som i det
ideelle ægteskab: Smuk
natur og sociale muligheder, lave huslejer og
høje lønninger, ingen
forurening, frihed og
samarbejde.
Fingerplanen
Også i Danmark opstod
der ideer og projekter,
som handlede om bedre
og sundere bebyggelser
og boliger. Efter koleraepidemien i 1953 opførtes Lægeforeningens
Boliger på Østerbro i
København som en lille
grøn idealby på filantropisk basis. Senere
fulgte byggeforeninger
med navne som Broderskabet, Håbet og Lyset
som udtryk for forestillinger om det gode liv.
I
haveboligforeningen
Grøndalsvænge i det
nordvestlige København
forenedes de sociale intentioner med idealerne
om havebyen og det lille
danske hus. Det filantropiske byggeri, byggeforeningerne og de
egentlige havebyer udgjorde dog kun en lille

langs
transportkorridorer (’fingrene’) med
grønne områder imellem.
Et dansk utopia
Albertslund blev anlagt
på bar mark på Roskilde-fingeren. I årene
1963-66 opførtes der
1538 boliger omkring
et helt nyt stationscenter. Planen var stram og
retvinklet omkring en
lang lige kanal. Gårdhavehuse og rækkehuse med små haver
repræsenterede en mo-

derne haveby eller ”New
Town”.
Selv om denne helt
nye forstad således var
planlagt ud fra forestillinger om det gode liv,
kom det ikke til at skorte på kritik, der især
rettede sig mod ensartethed, moduler og
manglende muligheder
for at orientere sig.
Kritikken fik også en
mere filosofisk side. I
1966 udgav litteraturhistorikeren Johan Fjord
Jensen bogen Homo Manipulatus med et helt
afsnit om ”Utopia – landet som ikke er”. Til de
utopiske
bevægelser
hørte funktionalismen,
som var startet som modernistisk avantgarde
inden for kunst og arkitektur, men var endt
som
efterkrigstidens
og
velfærdssamfundets sejrende planlægningsideologi. Ligesom
de historiske utopier
havde funktionalismen
de bedste hensigter:
”Eksemplet er Albertslund, det fornemste og
smukkeste boligbyggeri
jeg kender … Alt er her
beregnet, intet er overladt tilfældigheden …
En bymæssig harmoni
er opstået som resultat, strækkende sig fra
rimelige placeringer af
offentlige institutioner
over lige så betænkte
trafikale
forholdsregler til det mindste design. Selv dørskiltene er
holdt inden for samme

kubisk-puristiske stil
som husene, ja selv legepladserne er opbygget efter arkitektoniske
hensyn som stregerne
på et Mondrian-billede
… Her skulle liv kunne
leves. Var blot alt byggeri så omsorgsfuldt.”
Aner man en slange i
paradiset? Ja, teksten
fortsætter: ”Er der da
overhovedet noget i vejen. Jo, det paradoksale, at der i hele den
funktionelle udspekulerethed intet er i vejen.
Ved selve den funktionelle røntgenisering af
den menneskelige totaludfoldelse … er det
menneskelige
blevet
fornægtet på dets mest
vitale område, nemlig i
dets ret til selv at skabe, selv at gøre sine fejltagelser, selv at erobre
tilværelsen.”
De mange forsøg på at
bygge sig til det gode liv
illustrerer
utopiernes
problem: Sammenstødet mellem forsøget på
at skabe det perfekte
samfund og en virkelighed, der er langt mere
uforudsigelig end forudset, og hvor mennesker har mangfoldige
behov, ønsker og opfattelser. Men verden ville være fattigere uden
utopier.

Plan for Albertslund Syd, der blev opført 1963-66
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